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والصــاة  العالميــن  رب  للــه  الحمــد 

والســام علــى نبينــا محمــد صلــى هللا 

وبعــد؛ عليــه وســلم، 

التشــريع  تاريــخ  عــن  الحديــث  فيعتبــر 

الفقهيــة  المذاهــب  ونشــأة  اإلســالمي 

الهامــة، وقــد  األمــور  مــن  وحركــة تطورهــا 

أواله المستشــرقون عناية كبيرة، ويأتي هذا 

بأســلوب  الموضــوع  لهــذا  عارًضــا  الكتــاب 

جيــد، ويمكــن اعتبــاره مقدمــة جيــدة ألعمــال 

الموضــوع. هــذا  حــول  المستشــرقين 

وقــد بــدأه المؤلــف بمقدمــة أشــار فيهــا 

إلــى مصطلــح »المذهــب« واســتعماالته، 

والمــراد بــه، وأن مــا ســيركز عليه في دارســته 

هــو المذهــب باعتبــاره مدرســة تضــم جماعة 

مــن الفقهــاء، بعبــارة أدق باعتبــاره هيئــة من 

الفقهــاء تتبنــى منهجــا منظمــا إلعــادة إنتــاج 

نفســها مــن خــالل تأهيــل فقهــاء جــدد.
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تاريــخ  معرفــة  صعوبــة  المؤلــف  ويــرى 

المذاهــب القديمــة، ألن هنــاك مصــادر لــم تنشــر 

بعــد أو نشــرت بشــكل ســيء، وأنــه يطلــب مــن 

عارفــا  الفقــه،  فــي  ضليعــا  يكــون  أن  الباحــث 

أخــرى. وعلــوم  بالتاريــخ، 

انحصــار  ســبب  المؤلــف  وُيرجــع 
إلــى  فقــط  أربعــة  فــي  المذاهــب 
عامــل واحــد هــو التقليــد، فالمذهــب 
-علــى حــد تعبيــر مقدســي- يندثــر إذا 
لــم يجــد مــن يحمــل اســمه ويدافــع 

عنــه.

أهــل  مذهــب  نشــأة  إلــى  المؤلــف  يشــير  ثــم 

الحديــث ويلمــح إلــى أصولــه العراقيــة، عارضــا آراء كبــار 

المستشــرقين حركــة تشــكل المذاهــب بوجــه عــام.

شــاخت  عمــل  علــى  الضــوء  يســلط  ثــم 

التشــريع اإلســامي، وكذلــك علــى أعمــال  حــول 

جــورج مقدســي، ودوره فــي بيــان طبيعــة عمــل 

نشــأة  حــول  كولســون  عمــل  كذلــك  المذاهــب، 

فيمــا  أخفــق  يــراه  أنــه  إال  اإلســامي  التشــريع 

الفقهيــة،  المذاهــب  وتطــور  بنشــأة  يتعلــق 

وطرحــه  بشــاخت  كولســون  تأثــر  إلــى  وملمًحــا 

ــى  ــم يشــير إل حــول نشــأة المذهــب الشــافعي، ث

عمــل هودجســون الــذي اعتمــد علــى شــاخت فــي 

بعــض  تجنــب  أنــه  إال  الشــافعي،  حــول  طرحــه 

ثــم  المســائل،  بعــض  فــي  ســبقه  مــن  أخطــاء 

التــي  الدراســية  األعمــال  أن  إلــى  المؤلــف  ينبــه 

صــدرت فيمــا بعــد لــم تحــرز تقدمــا جديــدا كأعمــال 

ثــم  دينــي،  وماثيوســون  وريبيــن،  إندريســن، 

ــه الحديــث إلــى أبحــاث وائــل حــاق حــول  يتطــرق ب

وتطورهــا،  المذاهــب  ونشــأة  ونهايتــه،  االجتهــاد 

ويعتبــر المؤلــف كتــاب نورمــان كالديــر )دراســات 

هــو  اإلســامي(  للفقــه  المبكــر  التاريــخ  فــي 

الماضــي. العقــد  فــي  األهــم 

ويبيــن المؤلــف أن هدفــه الرئيــس مــن هــذه 

زمنيــا  ومرتبــة  متينــة  قاعــدة  بنــاء  هــو  الدراســة 

للفقــه  المســتقبلية  الدراســات  عليهــا  لتنبنــي 

اإلســامي.

ثم يختم المؤلف مقدمته ببيان خطة بحثه.

ويمكننا استعراض الكتاب من 
خال فصوله على النحو التالي:

المؤلــف  فيــه  فعــرض  األول  الفصــل  أمــا 

لنشــأة مذهــب أهل الحديث فــي العراق، والعاقة 

بيــن مذهبــي أهــل الحديــث والــرأي ومــا بينهمــا مــن 

ــل لهــذا العاقــة بأبــي حنيفــة  خــاف واختــاف، ومثَّ

والثــوري، ويــرى المؤلــف أن األدلــة تشــير إلــى أن 

الخــاف بيــن أهــل الــرأي وأهــل الحديــث قــد احتــدم 

فــي نهايــة القــرن الثامــن الميــادي، وأن اإلدانــات 

التــي وجههــا الثــوري إلــى أبــي حنيفــة مــا هــي إال 

ــى ذلــك الزمــن. قصــص مختلقــة منســوبة إل

االنقســام  أســباب  إلــى  المؤلــف  ينتقــل  ثــم 

وراء  األهــم  الســبب  أن  ويــرى  المدرســتين،  بيــن 

ا  ِبشــًر أن  ذلــك  القــرآن؛  خلــق  عقيــدة  هــو  ذلــك 

المريســي كان مــن تاميــذ أبــي يوســف، ومــن هــذه 

األســباب أيضــا مســألة الحيــل الفقهيــة، وموقــف 
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والتوســع  القيــاس  ومســألة  منهــا،  المدرســين 

فيــه مــن قبــل مدرســة أهــل الــرأي، ومــن األســباب 

ــراه المؤلــف- شــيء يرجــع إلــى  أيًضــا -حســب مــا ي

أخــاق أبــي حنيفــة وافتقــاره إلــى بعــض التواضــع، 

وكذلــك بعــض مــا نســب مــن قصــور فــي عبــادة 

بعــض أهــل الــرأي.

»المنهــاج  أســماه  مــا  المؤلــف  تنــاول  ثــم 

الفقهــي ألهــل الحديــث« فاعتبــر أن منهاجهــم 

ولــم  النبويــة،  األحاديــث  جمــع  عــن  عبــارة  كان 

كان  كالــذي  الفقــه  لتدريــس  منهــج  لهــم  يكــن 

للمذاهــب المنظمــة بالمعنــى المتأخــر، ويــرى أن 

لــم يهتمــوا بتلقــي تدريــب فقهــي  أهــل الحديــث 

خــاص؛ ألن ذلــك قــد يعنــي الثقــة فــي شــيخ مــن 

المتأخريــن أكثــر مــن الثقــة فــي رســول هللا صلــى 

والســلف. وأصحابــه  وســلم  عليــه  هللا 

الحديــث  أهــل  موقــف  تنــاول  ثــم 
أن  فيــرى  والتقليــد،  االجتهــاد  مــن 
التقليــد الــذي دافــع عنــه المحدثــون 
متعلــق بالنبــي وأصحابــه، ال بتعاليــم 
المتأخريــن مــن الفقهــاء. ثــم عــرض 
أهــل  بيــن  المذاكــرة  لمســألة 

الحديــث.

ثــم انتقــل لعــرض ســلبيات فقــه أهــل الحديــث 

فهــو لــم يصمــد لمــدى طويــل لعوامــل كثيــرة، ثــم 

اقتــرح بعــض األســباب حــول اندثــار الفقــه الحديثي 

الخالــص ومــن ذلــك افتقــار بعــض أهــل الحديــث 

إلــى نظريــة فقهيــة كتلــك التــي يتبناهــا الشــافعية 

وغيرهــم.

ومــن ســلبيات الفقــه الحديثــي الخالــص أيضــا 

أنــه يضــع شــروطا صعبــة للغايــة علــى الفقهــاء، 

فعــدد  بالكليــة،  قبولهــا  يصعــب  درجــة  إلــى 

األحاديــث التــي كان علــى الفقيــه تحصيلهــا ضخــم 

إلــى درجــة معجــزة.

الفصــل الثانــي تحــدث عــن المذاهــب  وفــي 

بأســماء  تتســمى  كانــت  أنهــا  وكيــف  الفقهيــة 

إلــى  صــارت  ثــم  الحجــاز  أهــل  كمذهــب  األمصــار 

ضمانــة  وجــد  الفقهــاء  بعــض  وأن  األشــخاص، 

أكبــر فــي ربــط فقههــم بإمــام ذي هويــة فرديــة، ال 

ببلــد مــن البلــدان، ومــن ثــم بــدأ المؤلــف فــي عــرض 

كيفيــة تشــكل تلــك المذاهــب، وركــز حديــث علــى 

وكذلــك  الحنفــي،  والمذهــب  المالكــي  المذهــب 

المذاهــب  إلــى عاقــة هــذه  الحديــث  فــي  تطــرق 

بالســلطة وأثــر ذلــك فــي تشــكلها.

لتطــور  فيــه  فعــرض  الثالــث  الفصــل  وأمــا 

المذهــب الحنفــي فــي القــرن التاســع الميــادي، 

الحديثــي  الفقــه  لمواجهــة  األحنــاف  فعــل  ومــا 

مــن تأصيــل حديثــي لفقههــم الخــاص، وأشــار إلــى 

لذلــك. كنمــوذج  الطحــاوي  أعمــال 

التــي  التغييــر  حركــة  إلــى  أشــار  ثــم 
طالــت المذهب الحنفي، والمواجهة 
وأصحــاب  الحنفــي  الثلجــي  بيــن 
الحديــث، وكيــف أن بعــض األحنــاف 
عمــد إلــى طمــس االختافــات بيــن 

األوائــل. والحديثييــن  حنيفــة  أبــي 
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»التأصيــل  أســماه  عمــا  الحديــث  كان  ثــم 

ذلــك  أثنــاء  وفــي  الحنفــي«،  لاهــوت  الحديثــي 

ومــن  االعتقــاد  بمســائل  الحنفيــة  عاقــة  تنــاول 

أشــهرها مســألة خلــق القــرآن، ومســألة اإلرجــاء.

ثــم تحــدث عــن تطــور حركــة الشــروح، ومصــادر 

المذهــب الحنفــي األولــى التــي كان عليهــا تأســيس 

المذهــب الكاســيكي.

وفــي الفصــل الرابــع تنــاول المؤلــف المذهــب 

الشــافعي فــي الفقــه والــكام، واعتبــر المؤلــف أن 

الشــافعي هــو النقطــة األعمــق تأثيــًرا فــي تاريــخ 

الفقــه اإلســامي وأرجــع ذلــك إلــى أن المذاهــب 

الحــادي  القــرن  مــن  بــدًءا  الكاســيكية  الفقهيــة 

عشــر الميــادي ومــا بعــده، قــد تمثلــت بشــكل 

واســع فــي نظريــة الشــافعي ال ســيما فــي كتابــه 

)الرســالة(.

العاقــة  إلــى  المؤلــف  ألمــح  وقــد 
بيــن المذهــب الشــافعي وآراء ابــن 
تشــابها  بينهمــا  أن  معتبــًرا  كاب 
العقانييــن  بيــن  التوســط  فــي 
والاعقانييــن، وســمي هــذا المنهج 

العقانــي. شــبه  التيــار 

أخــرى وهــي  إلــى مســألة  انتقــل المؤلــف  ثــم 

وأبــرز  بغــداد،  إلــى  الشــافعي  المذهــب  انتقــال 

إلــى  أشــار  ثــم  االنتقــال،  هــذا  فــي  المســاهمين 

تشــكات المذاهــب األخــرى عقديــة أو فقهيــة فــي 

بغــداد ومــا بينهــا مــن اختــاف وصــراع، وعاقــة 

الشــافعي. بالمذهــب  ذلــك 

فــي  الشــافعي  المذهــب  عــن  تحــدث  ثــم 

مصــر، وأبــرز مــن ســاهم فــي المذهــب الشــافعي 

والمزنــي. كالربيــع  ونشــأته  المصــري 

ثــم تحــدث عــن المذهــب الشــافعي فــي القــرن 

العاشــر وما بعده وأنه قد شــهد انتشــاًرا واســعا 

عقديــة  خلفيــات  ذوي  أنــاس  انتمــاء  زايــد  ممــا 

أمثلــة  وضــرب  والشــيعة،  كالمعتزلــة  متنوعــة 

لذلــك، ورأي أن الســبب وراء تبنــي المعتزلــة الفقــه 

ع صفــوف  الشــافعي فــي هــذا الوقــت هــو تصــدُّ

العقانييــن تحــت وطــأة االضطهــاد، حيــث كان في 

انتمائهــم إلــى الشــافعية عامــة علــى التزامهــم 

بالُســّنة وبذلــك يّتقــون االضطهــاد.

وفــي الفصــل الخامــس يشــير إلــى عاقــة ابــن 

ســريج بالمذهــب الشــافعي معتبــرا إياه مؤسســا 

فــي  النقابــي  الكاســيكي  الشــافعي  للمذهــب 

معظــم أصولــه، ومتحدثــا عــن ترجمتــه ودوره فــي 

نشــأة المذهــب، ورئاســته لــه.

الفصــل الســادس فتحــدث فيــه عــن  وأمــا 

دور  لهــم  كان  الذيــن  الحنفــي  المذهــب  رجــاالت 

فــي نشــأته وتطــوره، فاعتبــر أنــه إن كان ال بــد مــن 

تســمية رجــل بعينــه باعتبــاره الفقيــه الــذي أنتجــت 

النقابــي،  الكاســيكي  الحنفــي  المذهــب  أعمالــه 

فــإن هــذا الرجــل هــو الكرخــي.

المؤســس  هــو  الطحــاوي  أن  اعتبــر  ثــم 

القــرن  فــي  الكاســيكي  شــكله  فــي  للمذهــب 

العاشــر الميــادي، فــكان أول فقيــه يكتــب شــرحا 

الــذي  األوائــل  وأحــد  الصغيــر(،  )الجامــع  علــى 

ألــف  الكبيــر(. وقــد  )الجامــع  إلــى شــرح  ســبقوا 
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كتابــا بعنــوان )المختصــر(، وهــو تلخيــص لعقيــدة 

أّلــف  مــن  أول  هــو  الطحــاوي  أن  كمــا  المذهــب، 

كتابــا فــي مناقــب أبــي حنيفــة، وقــد قيــل أن رئاســة 

أصحــاب أبــي حنيفــة بمصــر قــد انتهــت إليــه، وهــو 

ــذي  ــه هــذا اللقــب، وهــو ال أول مصــري ينســب إلي

ــه لــدى أهــل الحديــث. ســعى ليجــد المذهــب قبول

ثــم تحــدث عــن تامــذة الطحــاوي، وأتبــع ذلــك 

بالحديــث عــن شــيخين مــن شــيوخ الطحــاوي اعتبر 

أن لهمــا دوًرا فــي نشــأة المذهــب أيًضــا وهمــا أبــو 

خــازم والبردعــي فأســهب فــي الحديــث عــن دوهمــا 

فــي ذلــك.

ثــم عــاد بالحديــث إلــى أبــي الحســن 
األول  األســتاذ  فاعتبــره  الكرخــي 
ثــم  الكاســيكي.  الحنفــي  للمذهــب 
إليــه  انتهــت  قــد  بغــدادي  أول  هــو 
لــم  وإن  والكرخــي  الحنفيــة،  رئاســة 
يكن أول من شــرح جامع الشــيباني، 
وكذلــك لــم يكــن مختصــره في الفقه 
الحنفــي األول مــن نوعــه، لكنــه كان 
أول مــن خّلــف تاميــذ كتبــوا شــروًحا 
ــى مختصــره كمــا هــو الحــال مــع  عل
ابــن ســريج وتعليقــات تاميــذه علــى 

مختصــره.

الحنفــي  المذهــب  إلــى  بالحديــث  انتقــل  ثــم 

فتحــدث  الطحــاوي  بعــد  وإفريقيــة  مصــر  فــي 

عــن تطــور المذهــب فــي عصــور مختلفــة كعصــر 

الدولتيــن  هاتيــن  لكــون  والمماليــك  الفاطمييــن 

قــد تبنتــاه.

فــي  الحنفــي  المذهــب  عــن  تحــدث  ثــم 

خراســان وبــاد مــا وراء النهــر، فأشــار إلــى أســباب 

هنــاك. المذهــب  انتشــار 

عــن  فيــه  فتحــدث  الســابع  الفصــل  وأمــا 

نشــأة المذهــب الحنبلــي الكاســيكي ودور الخــال 

فــي ذلــك، فتحــدث عــن جمــع تامــذة أحمــد ألقوالــه 

بدايــات  لشــاخت  وفًقــا  واعتبرهــا  وتعاليمــه 

إلــى مؤلفــات  الحنبلــي، وكذلــك أشــار  المذهــب 

أحمــد كرســالة الصــاة والمســند والعلــل ونشــأة 

هــذه المؤلفــات، ودور عبــد هللا وصالــح ابنــي أحمــد 

فــي ذلــك.

رئيســا  باعتبــاره  الخــال  عــن  تحــدث  ثــم 

للمذهــب، واعتبــر أن نجــاح الخــال يعــود فــي جــزء 

ــه والفقهــاء فــي  كبيــر منــه إلــى تأثيــره علــى تامذت

القــرن الرابــع كالخرقــي وابــن شــاقا، ثــم جــاء دور 

ابــن حامــد باعتبــاره إمــام الحنابلــة فــي عصــره، ثــم 

إلــى مــا حصــل  ثــم أشــار  التميمــي،  الفضــل  أبــي 

مــن عــداء مــن بعــض أهــل الحديــث تجــاه أبــي بكــر 

الخــال، ثــم أشــار إلــى دور البربهــاري فــي تشــكل 

المتشــددة  الحديثيــة  ونزعتــه  الحنبلــي،  المذهــب 

فــي بيانــه _شــرح الســنة_، ثــم تطــرق المؤلــف إلــى 

ابــن جريــر الطبــري ومــا تعــرض لــه مــن اضطهــاد 

علــى يــد طائفــة البربهــاري، بســبب بعــض آراءه 

المخالفــة لهــم.

المؤلــف  أفــرده  الــذي  الثامــن  الفصــل  وفــي 

تحــدث فيــه عــن نشــأة هــذا  المالكــي  للمذهــب 

فــي  الفــرات  بــن  أســد  ودور  وتطــوره،  المذهــب 

المذاهــب  محــل  وحلولــه  إفريقيــة  إلــى  انتقالــه 
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األخــرى هنــاك، وكذلــك دور ســحنون، والعاقــة بيــن 

المذهــب المالكــي ومذهــب أهــل الــرأي، وأنــه قــد 

اعتمــد فــي المغــرب علــى رعايــة الحــكام، لكنــه لــم 

يصــل إلــى شــكله التــام إال فــي وقــت متأخــر للغايــة.

 وفــي موطنــه الــذي ظهــر فيــه -المدينــة- وقبــل 

منتصــف القــرن التاســع، كان المذهــب المالكــي 

تشــكله،  عمليــة  فــي  النهايــة  مرحلــة  وصــل  قــد 

وقــد اعتبــر المؤلــف أنــه ال يمكــن القــول بــأن مالــًكا 

فــي  تــرك  قــد  لكنــه  مذهًبــا،  أســس  قــد  نفســه 

موطئــه مجموعــة معتبــرة مــن التعاليــم الفقهيــة 

المذاهــب  أئمــة  مــن  إمــام  أي  يفعــل  لــم  كمــا 

المدنــي يمكــن  المالكــي  المذهــب  الفقهيــة، وأن 

وضعــه فــي المنتصــف بيــن أهــل الحديــث وأهــل 

الــرأي.

 وفــي العــراق، تــم االهتمــام بتطويــر المذهــب 

المالكــي فــي محاولــة لصياغــة فقــه عقانــي يجــد 

هنــاك،  العقانــي  التيــار  أصحــاب  لــدى  القبــول 

الــذي  إســحاق،  بــن  إســماعيل  يــد  علــى  وذلــك 

اعتبــره المؤلــف مماثــا البــن ســريج فــي المذهــب 

الشــافعي.

ــرى المؤلــف أن المذهــب المالكــي ببغــداد  وي

قــد اســتمد أهميتــه التاريخيــة مــن كونــه ممهــًدا 

للمذهــب الشــافعي الكاســيكي.

 واعتبــر المؤلــف أن اعتمــاد المذهــب المالكــي 

الرئيســة  األســباب  أحــد  الحــكام  رعايــة  علــى 

نجحــت  بينمــا  البعيــد،  المــدى  علــى  إخفاقــه  فــي 

المذاهــب األخــرى الحنفــي والشــافعي والحنبلــي 

االســتمرار. فــي 

أمــا الفصــل التاســع فقــد تحــدث فيــه عــن 

مذهبيــن مــن المذاهــب المندثــرة وهمــا المذهــب 

والجريــري. الظاهــري، 

علــى  قــام  الــذي  الظاهــري  المذهــب  أمــا 

تعاليــم داوود بــن علــي الظاهــري فقــد ظهــر علــى 

قــرن  لمــدة  قــوي  المذهبيــة كمنافــس  الســاحة 

الزمــان. مــن  القــرن  ونصــف 

وكان داود أول مــن اســتعمل قــول 
والســنة  بالكتــاب  وأخــذ  الظاهــر، 
الــرأي  مــن  ذلــك  مــا ســوى  وألغــى 
ابــن  تعبيــر  حــد  -علــى  والقيــاس 
البعــض  جمــل  مــا  وهــذا  النديــم-، 
علــى أنــت يعتبــروه حديثًيــا متطرًفــا، 
وفــي المقابــل اعتبــره آخــرون أقــرب 
ــرأي؛ إال  إلــى العقانييــن مــن أهــل ال
أن داود مــن الناحيــة الفقهيــة اعتبــر 
نفســه قريًبــا مــن الشــافعي فشــرح 

لهــا. آراءه واحتــج 

ثــم تحــدث المؤلــف عــن داود وآراءه الكاميــة 

واعتبــره قــد تبنــى آراًءا مختلفة تماًما عن الحديثين 

فيمــا يتعلــق بالقــرآن، ثــم انتقــل بالحديــث إلــى أبــي 

بكــر بــن داود الظاهــري ودوره، ثــم خليفتــه ابــن 

المغلــس وكتابــه )الواضــح( الــذي شــكل تفنيــًدا 

إشــارة  أشــار  وقــد  المزنــي،  لمختصــر  واضًحــا 

ــدور ابــن حــزم فــي نشــأة المذهــب. بســيطة ل
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مــا  هــو  البويهييــن  دعــم  أن  المؤلــف  واعتبــر 

الزمــن. مــن  لفتــرة  الظاهــري  المذهــب  حفــظ 

ثم تحدث عن أسباب اندثار هذا المذهب.

ثــم انتقــل إلــى الحديــث عــن المذهــب الجريــري 

الــذي تشــكل علــى غــرار المذهــب الظاهــري، مــن 

الفقهــاء الذيــن اتبعــوا محمــد بــن جريــر الطبــري.

علــى  فقيًهــا  الطبــري  ويعتبــر 

التنــوع  مــن  عــال  مســتوى 

علــى  الفقــه  قــرأ  فقــد  والشــمول. 

داوود، كمــا تعلــم الفقــه الشــافعي 

علــى يــد الربيــع بــن ســليمان بمصــر 

الفقــه  وأخــذ  ببغــداد،  والزعفرانــي 

المالكــي عــن يونــس بــن عبــد األعلى، 

الثاثــة،  الحكــم  عبــد  ابــن  وإخــوة 

وفقــه أهــل العــراق )أي الحنفيــة( 

الــرازي. مقاتــل  أبــي  عــن 

جريــر  ابــن  كتــب  عــن  المؤلــف  تحــدث  ثــم 

الــذي اســتبعد منــه الطبــري  كاختــاف الفقهــاء 

ابــن حنبــل ممــا كان ســببا فــي غضبهــم عليــه، ثــم 

تحــدث عــن الجانــب الكامــي والعقــدي عنــد ابــن 

جريــر وموقــف الحنابلــة منــه، وعــن اتهــام الطبــري 

بالرفــض، ثــم تحــدث عــن أســباب إخفــاق المذهــب 

مــا  نحــو  علــى  تشــكله  يكتمــل  أن  فــي  الجريــري، 

بــه باقــي المذاهــب األربعــة. تشــكلت 




